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У навчально-методичному посібнику викладено основні вимоги до 
написання учнівських науково-дослідницьких робіт з педагогіки. Висвітлено 
питання методології наукового педагогічного дослідження, технічного 
оформлення наукової роботи та вимоги до її презентації. Подано зразки 
оформлення таблиць, рисунків, списку використаних джерел та документів, які 
додаються до науково-дослідницької роботи.  

У посібнику розкрито етапи самостійного виконання учнівської науково-
дослідницької роботи, наводиться алгоритм представлення її результатів. 

Видання підготовлене відповідно до ДСТУ 8302:2015 : «Документація. 
Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».  

Призначено для слухачів Дніпропетровського відділення Малої академії 
наук України секції педагогіки, студентів педагогічних спеціальностей, 
наукових керівників, рецензентів, членів журі та усіх, хто цікавиться 
науковими дослідженнями у сфері педагогіки. 
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Загальні положення 
 

1. На Конкурс подаються науково-дослідницькі роботи (далі – роботи) 
проблемно-пошукового характеру, які відповідають віковим інтересам та 
пізнавальним можливостям учасників Конкурсу, свідчать про їх обізнаність із 
сучасним станом галузі дослідження, опанування ними методики проведення 
педагогічного експерименту. 
Тема роботи має бути педагогічного спрямування. Назва роботи має бути 
стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується. 
2. Робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, 
містити дані особисто проведених діагностик, спостережень чи пошукової 
роботи; результати їх обробки та аналізу, узагальнення; посилання на 
відповідні наукові джерела; відображати власну позицію дослідника.  
У роботі мають бути чітко визначені мета, об’єкт і предмет дослідження, 
завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих 
підходів і результатів. 
Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та 
аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, 
тавтології. 
3. До наукової роботи мають бути додані відгуки наукового керівника та 
рецензія фахівця у відповідній галузі (досвідченого педагогічного, наукового 
чи науково-педагогічного працівника). 
Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується у відгуку 
науковим керівником. 
4. Робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під 
час її оцінювання, другий – учасником під час захисту. Примірники роботи 
мають бути ідентичними. 
5. До розгляду не приймаються: 

 роботи, тема та зміст яких не відповідають профілю наукової секції; 
 роботи, що були представлені в попередні роки і не мають суттєвого 

доопрацювання; 
 роботи, які є плагіатом; 
 роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних 

висновків з обраної теми; 
 роботи без тез, відредагованих та оформлених відповідно до цих вимог. 

Автори таких робіт після заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт 
отримують відповідну рецензію і до подальшої участі в Конкурсі не 

допускаються.
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1 Методика підготовки науково-дослідницької роботи 
 
Науково-дослідницька робота учня є самостійним науковим 

педагогічним дослідженням.  
Наукове педагогічне дослідження – це процес пізнання дійсності за 

допомогою наукових педагогічних методів, метою якого є встановлення 
закономірностей розвитку та функціонування педагогічного процесу (явища), 
продукування нового знання про нього в інтересах подальшого використання у 
педагогічній діяльності. 

Підготовка науково-дослідницької роботи передбачає такі етапи:  
1. Підготовчий 
1.1. Вибір напряму і теми дослідження, яке планується провести. 
1.2. Попереднє вивчення стану питання, що досліджується, в науці та 

практиці. 
1.3. Виявлення суперечностей, формулювання проблеми. 
1.4. Обґрунтування актуальності дослідження. 
1.5. Формулювання теми дослідження. 
1.6. Визначення об’єкта  та предмета дослідження. 
1.7. Визначення мети дослідження. 
1.8. Формулювання гіпотези дослідження. 
1.9. Постановка завдань дослідження. 
1.10. Складання плану роботи. 
2. Методологічний 
2.1. Детальне вивчення інформаційних джерел за темою. 
2.2. З’ясування теоретичного підґрунтя роботи. 
2.3. Відбір діагностичного інструментарію. 
2.3. Вибір методів дослідження. 
2.4. Розроблення програми дослідження. 
3. Практичний (якщо робота має практичне спрямування) 

          3.1. Проведення педагогічного експерименту: 
 проведення констатувального етапу;  
 обробка отриманих емпіричних даних, підбір методів та прийомів 

формування, розвитку чи корекції педагогічного явища, остаточне укладання 
програми формувального етапу; 

 практична реалізація укладеної програми (проведення 
формувального етапу);  

 проведення контрольного етапу педагогічного експерименту, 
накопичення емпіричних даних. 
         4. Заключний 
         4.1. Аналіз, математична обробка результатів експерименту, здійснення 
узагальнень, формулювання висновків. 

4.2. Оцінювання ефективності дослідження: 
 визначення наукової новизни дослідження; 
 визначення практичного значення дослідження. 
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4.3. Розроблення рекомендацій (інструкцій, методичних або практичних 
порад) за результатами здійсненого дослідження. 

4.4.  Формулювання загальних висновків. 
 4.5.  Подання науково-дослідницької роботи на рецензію. 

4.6.  Підготовка доповіді для презентації основних положень та 
результатів дослідження. 
4.7. Подання науково-дослідницької роботи на конкурс-захист. 
 

1.1 Вибір теми та складання плану роботи 
 

Згідно із наведеним алгоритмом виконання, дослідження необхідно 
починати із вибору теми.  

Вибір, формулювання та обґрунтування теми дослідження є 
найвідповідальнішим етапом у процесі підготовки до написання роботи, який не 
лише визначає результат дослідження, а й може певним чином вплинути на 
подальшу наукову діяльність учня.  

Під час обрання теми основними критеріями повинні бути наукова та 
соціальна актуальність, прикладне значення, перспективність подальших 
досліджень з обраної теми, її розробленість у теорії науки, можливість 
виконання емпіричної частини дослідження та отримання педагогічного ефекту 
від впровадження результатів. 

Формулювання теми має дати певне уявлення про актуальність 
дослідження, критеріями якої є відповідність нагальній потребі педагогічної 
практики та наявність соціального замовлення. 

Вибір і формулювання актуальної теми полегшується попередньою 
роботою з аналітичними статтями у фахових та спеціальних виданнях, 
авторефератами дисертацій, матеріалами науково-практичних конференцій 
останніх років.  

Увага!  Назва теми роботи не може перевищувати 11 слів (частки, 
сполучники та прийменники не враховуються). Формулюючи тему, слід 
уникати слів «Аспекти ...», «Проблеми ...», «Аналіз ...» «....з метою...», назв 
закладів, регіонів, які розміщуються безпосередньо за назвою теми як 
підзаголовок у дужках « ....(на прикладі ......назва закладу (регіону))». 

Увага!  Неправильне формулювання теми науково-дослідницької роботи 
призводить до некоректного формулювання наукового апарату (об’єкт, 
предмет, гіпотеза, завдання), стихійного збирання фактів. 

Приклади тем: «Формування правильної інтонації усного мовлення 
першокласників в інклюзивному освітньому середовищі», «Неформальна освіта 
як засіб формування екологічної культури підлітків». 

Від самого початку роботи треба мати план роботи, хоча б попередній, що 
буде багато разів коригуватися. Робочий план допомагає скласти науковий 
керівник.  

Крім того, науковий керівник допомагає у доборі літератури, емпіричних 
методів і діагностичних методик, довідкових, статистичних матеріалів; 
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систематично контролює виконання роботи, вносить необхідні корективи, дає 
рекомендації стосовно доцільності прийняття того чи іншого рішення, а також 
робить висновок про готовність роботи до конкурсу-захисту у вигляді відгуку, 
який відповідно оформлюється та додається до роботи. 

 
1.2 Вивчення літературних джерел 

 
Ознайомлення з опублікованими за темою роботи літературними 

джерелами починається відразу після визначення її теми та здійснюється 
відповідно до робочого плану дослідження, що дає змогу більш цілеспрямовано 
шукати літературні джерела за обраною темою та доцільно відбирати матеріал. 

Є два шляхи отримання бібліографічної довідки: замовлення в 
спеціалізованих інформаційних відділах бібліотек або самостійний пошук. 
Починати пошук варто з нової літератури (за останній рік), а потім поступово 
«розмотувати клубок», користуючись посиланнями на інші джерела. 

Під час читання дібраних джерел можна застосовувати методи  
«швидкого» чи «повільного» читання. «Швидке» читання (читання «за 
діагоналлю») дасть змогу зробити висновок про доцільність уважного 
вивчення цієї статті або книги. Після того, як проглянуто всю дібрану на даний 
момент літературу, можна приступити до «повільного» читання: глибшого її 
вивчення, переходячи від простого матеріалу до більш складного. Треба 
починати з книг, згодом опрацювати статті, спочатку вивчати вітчизняні 
джерела, а потім – перекладну та іншомовну літературу. 

Вивчаючи літературу, не варто намагатися тільки запозичити матеріал, 
важливо обдумувати, порівнювати та аналізувати знайдену інформацію. Цей 
процес має тривати протягом усієї роботи над темою. Звичайно, використовується 
не вся інформація, що міститься у певному джерелі, а тільки та, що безпосередньо 
стосується теми роботи, і тому найбільш цінна і корисна.  

Основними літературними джерелами під час написання науково-
дослідницької роботи є монографії, дисертації та автореферати дисертацій, наукові 
статті, матеріали наукових конференцій, навчальні посібники та інші. Навчальні 
посібники найкраще використовувати у їх найновішій редакції.  

Увага! Під час написання науково-дослідницьких робіт слід більшою 
мірою орієнтуватися на наукові статті, монографії, автореферати 
вітчизняних дисертацій. При формуванні списку літератури слід стежити, 
щоб переважна більшість джерел були видані в останнє десятиріччя. 
Відсоток основоположних (більш давніх) наукових джерел має становити 
співвідношення 1 : 10 (біля 10% від загальної кількості джерел). 

Серед джерел інформації чільне місце належить науковим статтям, адже 
теоретичні статті, які містяться в журналах більше, ніж інші джерела, насичені 
цікавою емпіричною фактурою, роздумами, порівняннями, словесними 
доведеннями. Достовірність їх змісту залежить від достовірності вихідної 
інформації, використаної авторами. Статистичні дані, наведені в статтях, 
можуть бути підставою для власної аналітичної роботи учня. 
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Монографія (наукове видання, що містить повне та всебічне дослідження 
певної проблеми або теми), науковий збірник матеріалів авторитетної наукової 
конференції, науковий збірник дослідницьких матеріалів установ, навчальних 
закладів або наукових товариств із найважливіших наукових проблем – ці видання 
мають принципове наукове значення та практичну цінність.  

Особливою формою фактичної роботи з літературними джерелами є цитати. 
Органічно вплетені у текст роботи, вони становлять невід'ємну його частину. 
Цитати використовуються для того, щоб без перекручень передати думку автора 
першоджерела. Вони слугують необхідною опорою авторові роботи у процесі 
аналізу та синтезу інформації. Відштовхуючись від їх змісту, можна створити 
систему переконливих доказів, потрібних для об’єктивної характеристики 
педагогічного явища, яке вивчається. У всіх випадках кількість використаних 
цитат повинна бути оптимальною, тобто визначатися потребами розроблення теми 
роботи. Можливі два способи цитування: а) пряме цитування, в цьому випадку 
в лапках дослівно повторюється текст із відповідного джерела (у посиланні на 
джерело вимагається точно вказати сторінку, на якій починається ця цитата); 
б) непряме цитування, коли одна або декілька думок, можливо з різних місць 
цитованого джерела, висловлюються автором своїми словами, але більш-менш 
близько до оригінального тексту (тоді у посиланні вказується лише джерело). 

Найчастіше цитати та інші запозичені матеріали застосовують у процесі 
написання першого, теоретичного, розділу роботи – одного з важливих етапів 
підготовки емпіричної частини дослідження.  

 
2 Вимоги до оформлення роботи 

 
2.1 Нормативні вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт 

учнів у секції педагогіки 
 

Кількість 
сторінок  

 

Вибірка 
досліджуваних, 
кількість осіб  

 

Кількість 
діагностичних 

методик  

Кількість джерел у 
списку 

використаних 
джерел  

(не менше, ніж)  

20-25 
Не менше двох груп по 
30 осіб (тобто не менше 

60 осіб)* 

3-5 
 

30 
 

 
Примітка * – вибірка досліджуваних допускається менша у випадку, 

коли упродовж формувального етапу експерименту обов’язково передбачена 
корекційно-розвивальна робота із дітьми, кількість яких у закладах освіти 
обмежена (діти з особливими освітніми потребами, що навчаються за 
інклюзивною формою). Проте, загальна кількість учасників педагогічного 
експерименту все одно має бути достатньою (не менше десяти). 
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Увага! Пам’ятайте, що до загального обсягу роботи не входять тези, 
додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, котрі повністю 
займають площу сторінки.  

Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та 
стилістичних помилок. 

Роботи виконуються державною мовою. 
Робота має бути побудована за певною структурою.  
Основні елементи структури науково-дослідницької роботи учня.  

 Титульна сторінка (є першою сторінкою роботи, але на ній номер 
сторінки не ставиться – додаток А).  

 Відгук наукового керівника (його пише науковий керівник, коли робота 
повністю готова; відгук містить якісну оцінку роботи; бланк відгуку про 
роботу учня – додаток Б).  
 Рецензія (бланк рецензії – додаток В).  
 Тези (у загальній нумерації – це друга сторінка тексту, обсяг тез  0,5 – 
1 сторінка, тут наводиться стисла характеристика змісту роботи з визначенням 
актуальності, основної мети та завдань наукового дослідження; також у них 
зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи).  

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по 
батькові автора; найменування територіального відділення Малої академії наук 
України; найменування закладу загальної середньої освіти; клас (курс); 
найменування населеного пункту; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за 
наявності – науковий ступінь, вчене звання, педагогічне звання) наукового 
керівника. Зразок тез див. у додатку Г. 

 Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх 
розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок) роботи, зокрема, 
вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 
джерел, додатків (приклад змісту – додаток Д). 

 Перелік умовних скорочень розташовують на новій сторінці 
безпосередньо після змісту у вигляді окремого списку, якщо в роботі 
використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові 
символи, позначення тощо. Перелік має розташовуватись двома стовпчиками: 
у лівому в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, 
одиниці скорочення чи терміни; у правому – їх повне розшифрування.  

Незалежно від цього, за першої появи цих елементів, у тексті роботи 
наводять їх розшифровку.  

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо 
повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування 
наводиться в тексті при першому згадуванні.  

 Вступ (займає приблизно 2-3 сторінки, основні елементи: актуальність; 
теоретична розробленість теми; мета, об’єкт, предмет, гіпотеза (якщо робота 
прикладного характеру), завдання, методи дослідження, емпірична база 
дослідження (за наявності), теоретична новизна та практична значущість 
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дослідження, висвітленість основних положень та результатів дослідження у 
наукових публікаціях автора (якщо такі є), структура роботи.  

У разі використання в роботі ідей або розробок, що належать 
співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок 
учасника. 

 Теоретична частина (1-й розділ).  

 Практична частина (2-й розділ). 
Кожен розділ розпочинається з нової сторінки. Основному тексту розділу 

може передувати коротка передмова з описом обраного напряму дослідження 
та обґрунтуванням застосованих методів досліджень (1-2 абзаци). У кінці 
кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у 
розділі наукових теоретичних і (або) практичних результатів, що дає 
можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.  

У першому розділі роботи наводиться аналіз джерел, використаних для 
написання роботи, короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються 
основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, 
які залишилися невирішеними.  

У другому розділі обґрунтовується вибір напряму дослідження, 
наводиться методика та перебіг дослідження; подаються відомості про обсяг 
дослідження, базу та учасників; викладаються, аналізуються та 
узагальнюються отримані результати, подається їх оцінка, вказуються 
перспективи подальшої роботи. 

 Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті роботи, 
починаючи з нової сторінки. У висновках наводять оцінку результатів 
виконання кожного завдання науково-дослідницької роботи (негативну оцінку 
також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі; 
необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне та (або) 
прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних і якісних показниках 
здобутих результатів, обґрунтувати достовірність та вказати можливі шляхи 
застосування результатів дослідження, надати рекомендації щодо їх 
використання. 
- Список використаних джерел, на які є посилання в основній частині 
науково-дослідницької роботи, наводять у кінці тексту роботи, після висновків, 
починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути 
посилання. Посилання на джерело в тексті подається у квадратних дужках: 
[5, с. 17], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, 
друга – номер сторінки (якщо використано цитату із джерела). Якщо ж 
надається перефразована чи переказана позиція автора, то номер сторінки не 
вказується, достатньо лише номера джерела: [5]. Бібліографічні описи 
посилань у переліку наводяться відповідно до ДСТУ 8302:2015 
«Бібліографічне посилання. Загальне положення та правила складання». 
 Додатки містять матеріал, який є необхідним для повноти роботи, але 
розміщення його в основній частині роботи може змінити впорядковане й 
логічне уявлення про неї,  зокрема через великий обсяг. У додатках можуть 
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бути розміщені додаткові ілюстрації, таблиці, інструкції, методики, 
корекційно-розвивальні, формувальні, розвивальні програми, розроблені у 
процесі виконання роботи, проміжні математичні розрахунки. 

Увага!При написанні роботи прикладного характеру слід звертати увагу 
на співвідношення обсягу теоретичної та емпіричної частин роботи. Гарним 
тоном вважається, коли теоретична частина (перший розділ) займає лише ⅓ 
від загального обсягу роботи. Треба слідкувати, щоб не було перевищення за 
обсягом теоретичної частини, що вважається значним недоліком при 
оцінюванні рецензентом та комісією на захисті.   

 
2.2 Вимоги до змісту науково-дослідницької роботи 

 
Вступ розкриває сутність і стан вивчення основного питання роботи, 

підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності вивчення 
питання. Головна мета вступу – розкриття актуальності проблеми і позначення 
кола питань для її вирішення. 

У вступі розкривається науковий апарат дослідження. Компоненти 
наукового апарату подають у вступі в такій послідовності. 

1. Обґрунтування актуальності теми. Висвітлюється рівень дослідженості 
проблеми, ступінь її новизни, надається короткий огляд історії досліджень; 
виділяється питання, яке не отримало потрібного висвітлення в науці, але має 
значення для дослідження проблеми в цілому; підкреслюється зв’язок із 
важливими аспектами соціальних проблем; обґрунтовується необхідність впливу 
результатів науково-дослідницької діяльності на об’єкт дослідження як шлях 
підвищення ефективності (модернізації, удосконалення тощо) певного 
педагогічного процесу, явища, моделі та ін. 

Актуальність дослідження визначається тим, наскільки його результати 
будуть сприяти вирішенню конкретних практичних задач або усуненню існуючих 
протиріч у суспільному житті, педагогічному процесі тощо. 

Логічним закінченням опису актуальності є висновок про те, що, 
незважаючи на наявні праці, наукові знання в галузі, що розглядається, недостатні 
(застарілі, відсутні). Далі формулюється проблема та визначається потреба у її 
дослідженні. 
 Приклад: Водночас, недостатньо вивчено (розроблено) … . Недостатньо 
наукових праць, які б розкривали механізм (методики) упровадження 
(використання) … Отже, проблема нашого дослідження зумовлена 
об’єктивними вимогами … та недостатністю … . Зменшити ступінь цих 
суперечностей через вивчення (упровадження) певних науково-теоретичних 
положень, організаційних (технологічних, методичних) засобів має наше 
дослідження. 

Увага! Обґрунтування актуальності за обсягом не повинне перевищувати 
¼ вступу. 

2. Обʼєкт дослідження – це об’єктивна сукупність властивостей, що є 
джерелом інформації, полем наукового пошуку; це педагогічне середовище, процес 
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або явище, що існують незалежно від дослідника, і на які звернено його увагу. 
Визначаючи об’єкт, ми відповідаємо на питання про те, що саме нами 
розглядається. 

3. Предмет дослідження – це та властивість або відношення (взаємозв’язки) 
в об’єкті, що підлягає глибокому спеціальному вивченню; це аспект розгляду, 
який дає уявлення про те, які сторони, властивості, функції об’єкта вивчаються; 
це те, що міститься в межах обʼєкта. Предметом дослідження можуть бути тільки 
ті елементи, зв’язки, стосунки всередині об’єкта, які безпосередньо вивчатимуться 
дослідником. Предмет наукового дослідження – це конкретне явище, на яке 
направлена пізнавальна діяльність дослідника в межах об’єкта.  

Увага!  Обʼєкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як 
загальне і часткове. В одному об’єкті може бути кілька предметів. 

Наприклад. У дослідженні з теми «Формування правильної інтонації 
усного мовлення першокласників в інклюзивному освітньому середовищі» 
об’єктом може виступати «інклюзивне освітнє середовище», а предметом – 
«особливості (процес, методи, новітні технології) формування правильної 
інтонації усного мовлення першокласників в інклюзивному освітньому 
середовищі».  

У дослідженні «Неформальна освіта як засіб формування екологічної 
культури підлітків» об’єкт можна визначити так: «процес формування 
екологічної культури підлітків», а предмет – ««неформальна освіта як засіб 
формування екологічної культури підлітків». 

4. Мета роботи – це обґрунтоване уявлення про загальні результати 
наукового пошуку. У ній формулюється загальний задум дослідження. Мета 
повинна бути визначена чітко та лаконічно. Це може бути опис предмета 
дослідження, визначення умов, шляхів і напрямів його змін, розроблення, 
створення принципово нової моделі.  

Мета дослідження може бути спрямована на:  
 виявлення залежностей, що існують між певними факторами; 
 визначення зв’язків між певними явищами; 
 визначення умов для усунення недоліків у процесах; 
 розкриття можливостей удосконалення процесів; 
 встановлення закономірностей, тенденцій розвитку тощо. 
Із формулювання мети має бути зрозуміло, що досліджується, для чого 

досліджується (суспільне значення), яким шляхом досягається результат. 
Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці 

слова вказують на спосіб досягнення мети, а не на неї саму. Мета роботи звичайно 
тісно переплітається з назвою роботи і повинна чітко вказувати, яке питання 
вирішується в роботі. 

Приклад. Мета роботи за темою «Формування правильної інтонації 
усного мовлення першокласників в інклюзивному освітньому середовищі» може 
бути сформульована так: «теоретично дослідити та емпірично виокремити 
(з’ясувати, окреслити, вивчити тощо) особливості (методи, інноваційні 
прийоми, технології та ін.) формування правильної інтонації усного мовлення 
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першокласників в інклюзивному освітньому середовищі». Метою роботи 
«Неформальна освіта як засіб формування екологічної культури підлітків» 
можна визначити так: «розкрити можливості та довести ефективність 
неформальної освіти як засобу формування екологічної культури підлітків. 

5. Гіпотеза дослідження – це науково обґрунтоване припущення, 
передбачення ходу дослідження та його результату або можливого способу 
вирішення проблеми. Гіпотеза вимагає підтвердження або спростування. 

Основні вимоги до гіпотези: 
 має бути такою, що перевіряється на даному  рівні теоретичних і 

практичних знань; 
 формулювання гіпотези має бути простим і зрозумілим; 
 не повинна містити невідомих науці понять;  
 не повинна суперечити вже доведеним фактам;  
 не повинна пояснювати вже відомі факти;  
 не повинна супроводжуватися винятками. 
Види гіпотез: пояснювальна (якщо зробити щось, то певні зміни відбудуться 

в об’єкті), прогностична (це припущення щодо можливого позитивного розвитку 
досліджуваного педагогічного явища), описова (ефективність діяльності може 
бути підвищена, якщо буде зроблено заплановане). 

«Формула» пояснювальної гіпотези: якщо … (дії,  які необхідно виконати, 
умова, яку потрібно забезпечити), … то … (буде досягнуто результату). 

Приклад: якщо до процесу формування екологічної культури підлітків 
долучити можливості неформальної освіти, то можна підвищити рівень 
екологічної культури підлітків. 

«Формула» прогностичної гіпотези: результату … можна досягти, якщо 
виконати … умови … . 

Приклад: формувати правильну інтонацію усного мовлення 
першокласників в інклюзивному освітньому середовищі можливо, якщо знати 
особливості цього процесу. 

«Формула» описової гіпотези: … (має місце певне явище); якщо … (внести  
зміни, підвищити, розробити, використати тощо), то … (буде досягнуто певного 
результату).  

Приклад: інтонація усного мовлення першокласників в інклюзивному 
освітньому середовищі потребує корекції; якщо у роботі з ними враховувати 
особливості цього процесу, то можна досягти правильної інтонації. 

Слід зауважити, що в дослідженнях з історії педагогіки гіпотеза зазвичай не 
висувається. 

5. Завдання дослідження. Вони конкретизують мету дослідження та 
визначають послідовність її досягнення; покликані дати уявлення про те, що слід 
зробити для досягнення мети. Як правило, формулюють 5-6 завдань, спрямованих 
як на теоретичне, так і на емпіричне вивчення проблеми. Тому виділяють 3 групи 
завдань: 1) історико-аналітичні; 2) теоретико-моделювальні; 3) практично-
перетворювальні. 
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Завданнями дослідження можуть бути: опис, виявлення, розроблення, 
обґрунтування, уточнення, доповнення, систематизація, удосконалення, розвиток, 
конкретизація, аналіз (концепції, підходу, методу, змісту тощо).  

Єдиних вимог і алгоритмів для формулювання завдань дослідження не 
існує. Один із варіантів може бути таким. 

Перше завдання може стосуватися характеристики предмета дослідження, 
виявлення сутності проблеми, теоретичного обґрунтування шляхів їх розв’язання.  

Наприклад: провести  аналіз наукових джерел з питання…; розкрити та 
конкретизувати сутність понять «…», «…». 

Друге завдання може спрямовуватися на розкриття загальних способів 
вирішення проблеми, аналіз умов її вирішення. 

Наприклад: дослідити умови …; вивчити особливості (методи, новітні 
підходи тощо) … .  

Третє завдання може мати прикладний характер, спрямовуватися на 
підтвердження гіпотези дослідження.  

Четверте може стосуватися теоретичної розробки та впровадження 
програми емпіричної частини дослідження. 

Наприклад: виявити особливості …; встановити взаємозв’язок між … та …; 
розробити модель ... . 

П’яте завдання можна спрямувати на обробку, аналіз та узагальнення 
результатів дослідження. 

Шосте завдання може мати рекомендаційний характер, вказувати на  
конкретні способи реалізації теоретичної моделі дослідження чи його результатів 
на практиці. 

Наприклад: розробити рекомендації (інструкцію, програму) щодо … . 
Зазвичай, кількість завдань та їх зміст співвідноситься з кількістю та змістом 

підрозділів науково-дослідницької роботи учня. 
6. Методи дослідження. Метод – це сукупність прийомів чи операцій 

практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих виконанню 
конкретного завдання. Подають перелік застосованих методів дослідження. 
Теоретичні методи розкривають сутність явищ, що вивчаються, виявляють 
закономірні зв’язки і співвідношення. Використовуються під час визначення 
проблеми, формулювання гіпотези дослідження, вивчення наукової літератури 
(аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізація, дедукція, індукція, аналогія, історичний 
метод, систематизація, класифікація, порівняння та інші). Емпіричні методи 
слугують засобом збору конкретних фактів, спрямовані на виявлення та опис 
педагогічного явища (спостереження, опис, експеримент, бесіда, інтерв’ю, 
анкетування, діагностування, вивчення процесу і продуктів діяльності, тестування, 
експертна оцінка, моделювання, гра тощо). Методи обробки даних найчастіше 
включають застосування методів математичної обробки даних, встановлення 
відсоткових співвідношень, якісної оцінки для порівняння та узагальнення 
результатів дослідження. 

 Увага!  У наукових дослідженнях зазвичай застосовують не один окремий 
метод, а їх сукупність! Перераховувати методи треба не відірвано від змісту 
роботи, а стисло та змістовно, визначаючи, із якою метою застосовувався певний 
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метод. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору 
вказаних методів. 

8. Наукова новизна роботи. Визначаючи наукову новизну, слід вказати, які 
результати отримані вперше. Це може бути простий опис або змістовний виклад 
новизни теоретичних чи практичних результатів. Під час формулювання наукової 
новизни дослідження необхідно показати відмінність результатів роботи, які 
планується отримати, від відомих раніше варіантів вирішення проблеми, а також 
описати ступінь новизни (вперше одержано … , удосконалено … , набуло 
подальшого розвитку … тощо).  

Новизна дослідження може полягати в адаптації в нових умовах 
розробленого, створеного іншими дослідниками; раціоналізації, удосконаленні 
розробленого, створеного іншими дослідниками; конструюванні, створенні нового 
із кількох раніше створених, розроблених іншими ідей, методик тощо; 
розробленні, відкритті принципово нового, ніколи раніше не існуючого. 

При цьому теоретична значущість роботи визначається впливом результатів 
на вже існуючі в науці концепції, теорії, уявлення (їх розширення, доповнення, 
поглиблення тощо). 

9. Практична значущість роботи. Арґументується тим, де і ким можуть 
бути застосовані результати дослідження, їх готовністю до запровадження, 
очікуваним соціальним ефектом тощо. 

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, 
підпунктів. Кожен розділ починають із нової сторінки. Наприкінці кожного 
розділу, відступивши один рядок, формулюють висновки із лаконічним викладом 
наведених у розділі результатів. 

Як правило, за кількістю аспектів проблеми визначається кількість 
підрозділів і розділів. Кожен підрозділ є завершеною частиною роботи, в якій 
виділено головну ідею, відображену у сукупності проаналізованих джерел. Ця ідея 
формулюється як підсумковий абзац у підрозділі. 

Перший розділ роботи присвячується аналізу теоретичних джерел із 
проблеми. У ньому описуються встановлені факти, закономірності, які являють 
собою теоретичну основу дослідження, що дозволяє визначити ступінь 
дослідженості проблеми та ті сторони, що залишилися поза увагою авторів. 

У тексті першого розділу мають наводитися критичні зауваження, що 
стосуються викладеної теорії. Матеріал розділу має бути систематизований. 
Для робіт із методичним спрямуванням обов’язковим елементом стає розгляд 
основних методичних підходів,  близьких до теми роботи. 

Увага!  Під час проведення аналізу теоретичних джерел слід уникати таких 
типових помилок: 1) компіляція (поєднання готових фрагментів чужих досліджень 
без власної обробки джерел); 2) перерахування літературних джерел і простий 
переказ їх змісту; 3) відсутність посилань; 4) відсутність авторської позиції; 
5) стилістичні помилки; 6) відсутність єдиного стилю, синтаксичної та 
стилістичної грамотності. 

Наприкінці розділу подаються висновки та узагальнення із проведеного 
теоретичного огляду та аналізу. 
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Другий розділ роботи є, як правило, емпіричним.  
Цей розділ має містити інформацію про методи (для робіт теоретичного 

характеру) та діагностичні методики (для прикладних робіт) дослідження. 
Види методів лише називають (починаючи від основних і завершуючи 
допоміжними); що ж до методик, то у разі, якщо методика є стандартизованою 
або, маючи недіагностичний характер, є взятою у інших авторів, вона не 
підлягає опису (лише називається автор та подається повна назва). Натомість, у 
випадку застосування авторської методики, остання має бути докладно описана 
(мета її застосування, діагностичні можливості, характер даних, критерії їх 
оцінки та одиниці виміру). Якщо методика стандартна, але застосовується 
частково, слід обґрунтувати доцільність такого вибору. У разі, якщо методика є 
модифікацією або адаптацією стандартної методики, авторський варіант треба 
докладно описати і вказати мету її модифікації (адаптації). Також потрібно 
вказати прізвище автора (авторів) використаної методики та рік її розробки. 

У науково-дослідницькій роботі прикладного характеру доцільно 
застосувати не менше 3-5 діагностичних методик. Вони у повному обсязі 
наводяться у додатках. 

Далі подається опис емпіричної роботи, результати обробки, 
порівняльного аналізу та інтерпретація результатів дослідження. Фактичні 
матеріали демонструються за допомогою таблиць та рисунків (діаграм, 
графіків тощо).  

Увага!У тексті роботи наводяться узагальнені дані. Зведені таблиці (так 
звані, «сирі дані»), розрахунки, формули розміщуються в додатках. 

Після цього розділу також зазначаються висновки з проведеної роботи. 
У ВИСНОВКАХ подається оцінка результативності дослідження, 

ступеня виконання його завдань, узгодженість результатів з припущенням 
гіпотези, ступеня підтвердження гіпотези. Потім у логічній послідовності, 
чітко і коротко викладають найважливіші результати за кожним із поставлених 
завдань. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне і 
прикладне значення, наголосити на кількісних та якісних показниках здобутих 
результатів, навести рекомендації щодо їх використання. 

Висновки мають логічно випливати з  проведеного дослідження, не 
повторювати вихідні теоретичні положення, які подаються на початку роботи. 
Наприкінці окреслюють подальші перспективи вивчення порушеної у роботі 
проблеми. 

Список використаних джерел можна укладати в порядку згадування їх 
у тексті з наскрізною нумерацією, або в алфавітному порядку із відповідною 
нумерацією в тексті роботи, або у хронологічному порядку. 

Додатки не є обов’язковим елементом роботи. Це допоміжні (додаткові) 
матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння 
отриманих результатів (таблиці, графіки, анкети, формули, проміжні 
розрахунки, ілюстрації, тести, програми, словнички тощо).  

Увага!  Не варто вміщувати у додатки ксерокопії загальновідомих 
документів, фотографій тощо. 
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2.3 Вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи 
 

Текст роботи друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша 
білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервала (до 
тридцяти рядків на сторінці) шрифтом Times New Roman текстового редактора 
Word розміром 14 пт. У тексті виділяють абзаци – відступи вправо (1 см) на 
початковому рядку кожної частини тексту. Абзаци роблять для увиразнення 
думки і надання їй довершеного характеру. Обсяг роботи повинен відповідати 
даним, наведеним у нормативних вимогах до роботи (див. вище).  

Текст роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве, верхнє і 
нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. Текст вирівнюється за 
шириною. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, 
рядок – чорного кольору середньої жирності.  

Робота має бути переплетеною. 
Текст роботи необхідно оформлювати за вимогами ДСТУ 8302:2015 : 

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення». 

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні 
знаки можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору, при цьому 
щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного 
тексту. 

Заголовки структурних частин роботи («ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 
СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ») друкують великими літерами з 
вирівнюванням по центру.  

Увага!  Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки.  
Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацу (вирівнювання – за шириною).  
Увага!  Крапку в кінці заголовка не ставлять! Якщо заголовок 

складається з двох або більше речень, ці речення розділяють крапкою.  
Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) 

з абзацного відступу розрядкою в підбір до тексту. В кінці таким чином 
надрукованого заголовка ставиться крапка.  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, 
таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою 
сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації 
сторінок, не проставляючи його номер. Наступні сторінки нумерують у 
правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими 
ставлять крапку. У кінці номера підрозділу не повинна стояти крапка, 
наприклад: «2.3» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде 
заголовок підрозділу. 
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Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 
ставлять крапку. У кінці номера не повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2» 
(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде 
заголовок пункту, через крапку після якого йде текст.  

Пункт може не мати заголовка. 
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як і пункти. 
Ілюстрації та таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після 

тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, 
розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації 
сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші за формат А4, 
враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після 
згадування в тексті або в додатках. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і 
нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у 
додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового 
номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2 (другий 
рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи 
розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну 
ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 

Приклад: Рис. 1.1 – Результати діагностики за методикою ….. 
Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули 
в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого берега 
аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: 
(3.1) (перша формула третього розділу). 

Існують загальні правила подання й оформлення окремих видів 
ілюстративного матеріалу. Назви ілюстрацій розміщують після їх номерів. За 
потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий 
підпис). Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основні елементи: 

 найменування графічного сюжету, що позначається скороченим 
словом «Рис.»; 

 порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера 
арабськими цифрами («Рис. 1.2»); 

 тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога 
стислішою характеристикою зображеного; 

 експлікацію, що будується так: деталі сюжету позначають цифрами, 
які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом (треба зазначити, що 
експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює 
його). 

Основними видами ілюстративного матеріалу в роботі  є  схема, діаграма 
і графік. 

Схема  це зображення, яке передає зазвичай за допомогою умовних 
позначень основну послідовність процесу, явища. 
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Діаграма  один із способів графічного зображення залежності між 
величинами. У діаграмах наочно відбивають і аналізують масові дані. 

Результати обробки числових даних можна подати у вигляді графіків, 
тобто умовних зображень величин та їх співвідношень через геометричні 
фігури, точки та лінії. Графіки використовують як для аналізу, так і для 
підвищення наочності ілюстративного матеріалу. 

Цифровий матеріал, коли його багато або є потреба у зіставленні певних 
показників, як правило, оформлюють у таблиці. Таблиця являє собою такий 
спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал 
групується в рядки і графи, відокремлені одні від одних вертикальними та 
горизонтальними лініями.  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 
додатках) у межах розділу. Напис «Таблиця» з великої літери із зазначенням її 
номера розміщується з абзацу, після чого через тире із великої літери 
розміщується назва таблиці (вирівнювання – за шириною). Номер таблиці 
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 
ставиться крапка (Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу), наприклад: 
«Таблиця 1.2 – Узагальнені результати опитування студентів». Назву не 
підкреслюють. Якщо в роботі є одна таблиця, її нумерують за загальними 
правилами. У випадку перенесення частини таблиці на інший аркуш (сторінку) 
слово «Таблиця» і номер її вказують один раз над першою частиною таблиці, 
над іншими частинами у правому верхньому кутку пишуть слова 
«Продовження табл.» і вказують номер, наприклад: «Продовження табл. 1.2». 

Заголовки граф пишуть із великої літери, підзаголовки  з малої, якщо 
вони становлять одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є 
самостійними. Заголовки (як підпорядковані, так і головні) мають бути 
максимально точними та простими. У них не повинно бути слів або 
розмірностей, що повторюються. Висота рядків  не менша, ніж 8 мм. Таблицю 
розміщують після першого згадування про неї в тексті.  Таблицю з великою 
кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. У такому разі назву 
вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф 
можна ділити на частини і розміщувати одну над одною в межах тієї самої 
сторінки. Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, то в 
першому випадку для кожної частини таблиці повторюють її «шапку», в 
другому  боковик. Якщо «шапка» громіздка, її можна не повторювати. У 
такому разі пронумеровують графи і переносять їх нумерацію на наступну 
сторінку. Заголовок таблиці не повторюють. 

У разі застосування формул потрібно дотримуватися певних техніко-
орфографічних правил. Найбільші, а також довгі громіздкі формули, які 
містять знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування розміщують на 
окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії 
місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна 
подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі та нескладні формули, 
що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту. 
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Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 
безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. 
Значення кожного символу та числового коефіцієнта записують з нового рядка. 
Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.  

Приклад оформлення таблиці: 
Таблиця 1.1 – Орієнтовна програма розвитку навичок усного мовлення 

першокласників 
 

№ Вид роботи  Завдання Методи і прийоми  
1 Знайомство 

 
 Взаємодія з іншими; 
 Налагодження контакту 
між дітьми; 
 Розвиток мовленнєвих 
та комунікативних 
здібностей. 

 Написання крейдою на 
асфальті свого імені та 
представлення себе; 
 Малювання свого 
символу та розповідь про 
нього. 

 

Рис. 1.2 – Схема оформлення таблиці 
 
Нумерація формул потребує знання деяких особливостей її оформлення. 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. 
Інші нумерувати не рекомендується. Порядкові номери позначають 
арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок 
від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, 
переносять у наступний – нижче формули. Номер формули при її перенесенні 
вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то 
номер такої формули записують ззовні рамки з правого боку навпроти 
основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної 
горизонтальної риски формули. 

Увага!У висновках не повинно бути ніяких ілюстрацій, таблиць тощо. 
Список використаних джерел  елемент бібліографічного апарату, 

який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 
висновків. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 
твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без 
пропусків будь-яких елементів, скорочення назв тощо. Завдяки цьому можна 
уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей. Джерела 
можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у 
тексті чи в алфавітному порядку. Посилання на літературні джерела беруть у 
квадратні дужки, якщо одночасно посилаються на кілька літературних джерел, 
то такі посилання розділяють крапкою з комою. Наводячи посилання, 
обов’язково зазначають сторінку, на якій розміщено тезу чи цитату, що 
використовується у тексті. У такому випадку в квадратних дужках наводяться 
дві цифри, розділені комою. 

Приклад: 
[5]  посилання на літературне джерело. 
[5; 7]  посилання на два літературні джерела. 
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[7, с. 19]  посилання на літературне джерело, що має номер 7 у списку 
використаної літератури, теза розміщена на сторінці 19. 

[7, с. 16; 24, с. 1] – одночасне посилання на два літературні джерела. 
Перше з них – джерело номер 7, теза розміщена на сторінці 16. Друге джерело 
за номером 24, теза розміщена на сторінці 1. 

[9, c. 16; 24] – одночасне посилання на два літературні джерела. Перше з 
них – джерело за номером 9 у списку використаної літератури, теза розміщена 
на сторінці 16. Друге з них – джерело за номером 24. Номер сторінки не 
наводиться. 

Номер сторінки зазначати не обов’язково, якщо джерело є науковою 
статтею і кількість його сторінок менша за 20. Проте, якщо наводиться цитата 
із статті, то номер сторінки зазначається обов’язково, навіть якщо джерелом 
цитати є наукова стаття. 

Літературні джерела у списку використаної літератури оформлюються за 
їх бібліографічним описом. Бібліографічні описи посилань у переліку наводять 
відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальне 
положення та правила складання».  

Приклад.  
КНИГИ  
Однотомні видання  
Один автор  
Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрян-
ській Україні. 1870-ті  1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с.  
Два і більше автори  
Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Geochemistry of Environmental 
Objects of the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv, 2013. 100 p. 
Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні 
диспропорції: у 2-х т.: кол. моногр. Київ, 2012. 436 с.  
Без автора  
Збірник  
Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ. Київ, 2012. 464 с.  
Матеріали конференцій, з’їздів, тези доповідей  
Физика импульсных разрядов в конденсированных средах. Материалы ХVI 
Международной научной конференции (1922 авг. 2013, г. Николаев). 
Николаев, 2013. 253 с. 
Багатотомні видання  
Видання загалом  
Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наук. думка, 2013. Т. 10. 784 с.  
Окремий том  
Dark energy and dark matter in the Universe. In three vol. Vol. 3. Dark matter: 
Observational manifestation and experimental searches. Kyiv: Akademperiodyka, 
2015. 356 p. 
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Серіальні та продовжувані видання  
Газета  
Світ: всеукр. тижн. / засн.: Мін-во освіти і науки України, Нац. акад. наук 
України. 1997, квітень ___. Київ. Щотиж. 1997, № 15.  
Журнал  
Вісник Національної академії наук України: загальнонаук. журн. / засн.: Нац. 
акад. наук України. 1928, жовтень — . Київ. Щоміс. 2016, № 112.  
Бюлетень  
Бюлетень Міністерства юстиції України : наук. журн. / засн.: Мін-во юст. 
України. 1999 — . Київ. Щоміс. 2016, № 6, 24 с. 
Продовжуваний збірник  
Наука України у світовому інформаційному просторі: серія / засн.: Нац. акад. 
наук України. 2008— . Київ: Академперіодика.  
 
ІНШІ ВИДАННЯ  
Законодавчий матеріал  
Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. Київ: 
Парламентське видавництво, 2015. 24 с.  
Автореферат дисертації  
Старовойт С. В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 
19181933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с.  
 
ЧАСТИНА ВИДАННЯ  
Стаття із журналу, збірника, розділ книги  
Незалежно від кількості авторів у позатекстовому переліку 
бібліографічних посилань (списку літератури) 
Яцків Я. С., Радченко А. І. Про ефективність видання наукових журналів в 
Україні. Вісн. НАН України. 2012. № 6. С. 6267.  
Назарчук З. Т. Дифракция Е-поляризованных электромагнитных волн на 
цилиндрическом экране с сечением в виде ломаной кривой. Волны и 
дифракция. Тбилиси, 1985. Кн. 1. С. 507511.  
Скальський В. Р. Становлення методу акустичної емісії в установах Західного 
наукового центру. Теорія і практика раціон. проектування, виготовлення і 
експлуатації машинобуд. конструкцій: Праці 2 міжнар. наук.-техн. конф. 
(Львів, 1113 лист. 2010). Львів, 2010. С. 910. 
Рецензія  
Касьянов Г. Глобальна еволюція людства: культурно-цивілізаційний вимір. 
Вісн. Кн. палати. 2001. № 12. С. 14–15.  
Рец. на кн.: Шейко В. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець XIX  
початок XX ст.): монографія: у 2 т. Харків, 2001. Т. 1. 520 с. ; т. 2. 400 с.  
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ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ  
Опис ресурсу загалом  
Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: 
http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014). 
Опис частини електронного ресурсу у позатекстовому переліку 
бібліографічних посилань (списку літератури)  
Garfield E. More on the ethics of scientific publication: abuses of authorship 
attribution and citation amnesia undermine the reward system of science. Essays of 
an information scientist. URL: 
http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v5p621y1981-82.pdf (Last accessed: 
16.04.2013). 
 
НЕОПУБЛІКОВАНІ ВИДАННЯ  
Звіт про науково-дослідну роботу  
Розвиток науково-видавничої справи на початковому та сучасному етапах 
діяльності Національної академії наук України: звіт про НДР (заключний) ВД 
"Академперіодика" НАН України; кер. Я. С. Яцків. Київ, 2015. 112 с. № ДР 
0113U001213.  
Дисертації  
Воскобойнікова-Гузєва О.В. Бібліотечно-інформаційна сфера України в 
контексті соціальних трансформацій кінця ХХ ст. – 10-х років ХХІ ст.: 
концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи: дис. ... д-ра наук 
із соц. комунік.: 27.00.03 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2014. 
Депоновані наукові роботи  
Тріщ Б.М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині 
з отвором / ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2001. 14 с. Деп. в ДНТБ України 
11.12.01, № 239. 

Зазначений стандарт набув чинності 01.07.2016. Він дозволяє значно 
спростити укладання переліків посилань.  

Увага!Стандарт не замінює ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з 
інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.12003, 
IDT). Таким чином, у роботі допускається оформлення списку використаних 
джерел за старим зразком (див. «Основні вимоги до написання науково-
дослідницької роботи». URL: http://dvman.dnepredu.com/uk/site/na-dopomogu-
uchniu.html ). 

До Додатків включають проміжні математичні доведення, формули та 
розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; ілюстрації допоміжного 
характеру, вихідні статистичні дані тощо. Додатки оформлюють як 
продовження роботи без нумерації сторінок, кожен із них починають з нової 
сторінки. Заголовки додатків друкують вгорі малими літерами з першої великої 
симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 
літерами з першої великої друкується слово «Додаток …» і велика літера, що 
позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, 
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Додаток А, Додаток Б тощо. За необхідності текст додатків може поділятися на 
розділи і підрозділи, наприклад, Додаток А.2 – другий розділ додатку А. 

 
 

3. Захист науково-дослідницької роботи 
 

3.1 Підготовка та організація захисту 
Приблизно за три тижні до конкурсу-захисту робота має бути повністю 

готова та переплетена. За 15 днів до захисту науково-дослідницька робота 
разом із пакетом документів подається у методичний відділ 
Дніпропетровського відділення МАН (секція педагогіки).  

До захисту науково-дослідницької роботи доцільно готуватися за таким 
алгоритмом: 

1) планування стратегії захисту роботи; 
2) підготовка тексту виступу; 
3) підготовка презентації; 
4) підготовка роздаткового матеріалу (за необхідності); 
5) репетиція виступу (необхідна для його «шліфування», узгодження з 

презентацією, контролю визначеного регламентом часу); 
6) публічний захист роботи. 

На захисті учень доповідає державною (українською) мовою від першої 
особи множини (Ми). Вживання займенника «Я» та виступ від першої особи 
однини вважається поганим тоном і є недопустимим! 

Одним з оптимальних варіантів захисту науково-дослідницької роботи 
може бути такий: 

1. Привітання з членами комісії та присутніми. 
2. Повідомлення теми дослідження.  
3. Обґрунтування актуальності (2-3 речення) обраної теми, коротке 

повідомлення про суперечність, проблему, мету, об’єкт, предмет і гіпотезу 
дослідження. 

4. Повідомлення про завдання дослідження з коротким викладом 
основних етапів їх вирішення. 

5. Висновки (найважливіше!!!). 
6. Можливі напрями подальшого дослідження порушеної проблеми. 
За структурою доповідь (тривалість якої має складати не більше 8–10 хв., 

відповідно, розмір тексту доповіді – 4,5–5 сторінок) можна умовно поділити на 
три частини.  

Перша частина доповіді містить привітання комісії та всіх присутніх 
(«Доброго дня, шановні члени журі та усі присутні! Вашій увазі пропонуються 
основні аспекти та результати дослідження ….») та основні моменти вступу 
до роботи: актуальність дослідження, формулювання мети та гіпотези. Тут же 
необхідно вказати методи чи то діагностичні методики, завдяки яким отримано 
фактичний матеріал роботи.  
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Після першої, вступної, частини йде друга – найбільша за обсягом, – яка 
у послідовності, встановленій логікою проведеного дослідження, характеризує 
кожен розділ роботи відповідно до поставлених завдань.  

Повідомляється про те, які наукові праці щодо проблеми були вивчені, 
які погляди дослідник поділяє, називаються прізвища авторів. Імена і по 
батькові учених можна не називати, але  будьте  готові до того, що члени журі 
можуть запитати, як звали того чи іншого вченого, на якого є посилання в 
роботі, яку саме проблему він досліджував. 

Далі коротко представляють висновки теоретичного аналізу роботи, а у 
прикладних дослідженнях особливу увагу приділяють педагогічному 
експерименту, кінцевим результатам емпіричного дослідження, критичним 
зіставленням та загальним оцінкам.  

Завершується доповідь заключною частиною, яка містить основні 
рекомендації практичного застосування результатів дослідження та окреслення 
наукових перспектив. Закінчувати виступ варто фразою: «Доповідь закінчено. 
Дякуємо за увагу». 

Увага!  На захисті вважається поганим тоном читати доповідь. Це 
справляє враження, що доповідач не володіє інформацією, яку він намагається 
донести до слухачів. Зазвичай учасникам, які читають доповідь на захисті, журі 
задає більше запитань для уточнення ходу та результатів дослідження.  

Після виступу, якщо Ваша робота викликала інтерес, Вам можуть 
поставити запитання, за які прийнято дякувати, – це означає, що Ваша праця 
зацікавила людей. Необхідно до кінця вислухати питання, а відповідь бажано 
починати зі слів: «Дякую за питання …». Відповідь на запитання має бути 
чіткою і займати не більше 1 – 2 хвилин.  

 
3.2 Ілюстрація виступу учня 

Презентація – ілюстрація виступу (до 15 слайдів):  
1. Титульний слайд – тема; П.І.Б. доповідача; клас; заклад освіти; П.І.Б. 

наукового керівника, його посада та науковий ступінь, вчене звання, 
педагогічне звання (за наявності). 

2. Інформаційні слайди – актуальність проблеми; науковий апарат; 
завдання; хід дослідження; результати; основні висновки. Інформаційні слайди 
можуть містити діаграми та графіки, необхідні текстові, табличні й інші 
матеріали. 

3. Завершальний слайд – подяка за увагу.  
Під час конкурсу-захисту ведеться протокол.  
Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні журі 

ухвалює рішення про результати конкурсу.  
У процесі визначення остаточних результатів враховується ряд важливих 

показників якості роботи:  
 актуальність обраної теми;  

 чіткість формулювання мети і завдань роботи;  

 структура та логіка побудови плану роботи;  
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 якість і глибина теоретичного та емпіричного аналізу проблеми;  

 наявність критичного огляду літературних джерел;  

 системність і глибина опису та аналізу емпіричної частини роботи;  

 дотримання вимог щодо оформлення конкурсної роботи;  

 наявність, доцільність та інформаційна змістовність роздаткових 
матеріалів;  

 змістовність доповіді, правильність відповідей на запитання;  

 зауваження та пропозиції, що містяться у зовнішній рецензії та відзиві 
керівника.  
Науково-дослідницька робота після захисту в установленому порядку 

передається на зберігання до архіву МАН. 
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